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POPRAWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że budowanie 

poczucia pewności i zaufania w internecie 

ma kluczowe znaczenie dla tworzenia i 

powodzenia jednolitego rynku cyfrowego; 

 

Poprawka  2 

Projekt rezolucji 

Motyw A b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ab. mając na uwadze, że skuteczne 

ramy prawne w zakresie ochrony danych 

umożliwią konsumentom i 

przedsiębiorstwom czerpanie w pełni 

korzyści z istnienia jednolitego rynku 

cyfrowego, a jednocześnie pozwolą na 

walkę z cyberprzestępczością; 

 

Poprawka  3 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że stale rosnące 

wzajemne powiązania między ludźmi, 

miejscami i rzeczami sprawiają, że 

urządzenia związane z internetem rzeczy to 

idealny cel dla cyberprzestępców; 

I. mając na uwadze, że stale rosnące 

wzajemne powiązania między ludźmi, 

miejscami i rzeczami zwiększają 

zagrożenie cyberprzestępczością, ponieważ 

często zdarza się, że urządzenia związane z 

internetem rzeczy nie są tak dobrze 

chronione jak tradycyjne urządzenia 

połączone z internetem i jako takie 

stanowią idealny cel dla 
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cyberprzestępców; 

 

Poprawka  4 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. podkreśla, że cyberprzestępczość 

poważnie zakłóca funkcjonowanie 

jednolitego rynku cyfrowego, ponieważ 

ogranicza zaufanie do dostawców usług 

cyfrowych, wywiera negatywny wpływ na 

transakcje transgraniczne i poważnie 

szkodzi interesom konsumentów 

korzystających z usług cyfrowych. 

 

Poprawka  5 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia wymiany informacji na temat 

wyzwań, z którymi borykają się one w 

ramach walki z cyberprzestępczością, a 

także informacji o wypracowanych 

rozwiązaniach; 

11. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia wymiany informacji na temat 

wyzwań, z którymi borykają się one w 

ramach walki z cyberprzestępczością, a 

także informacji o wypracowanych 

rozwiązaniach; wzywa w związku z tym 

Komisję do promowania skutecznej 

współpracy i ułatwienia wymiany 

informacji pomiędzy właściwymi 

organami w celu antycypowania 

potencjalnych zagrożeń i reagowania na 

nie, jak przewidziano to w dyrektywie w 

sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji; 

 

Poprawka  6 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do rozpoczęcia kampanii na 

13. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do rozpoczęcia kampanii na 
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rzecz zwiększania świadomości w celu 

zapewnienia, by obywatele, a zwłaszcza 

dzieci i inni szczególnie narażeni 

użytkownicy, oraz sektor prywatny, byli 

świadomi zagrożeń związanych z 

cyberprzestępczością, a także do 

promowania korzystania ze środków 

ochrony, takich jak szyfrowanie; 

rzecz zwiększania świadomości w celu 

zapewnienia, by obywatele, a zwłaszcza 

dzieci, małoletni i inni szczególnie 

narażeni użytkownicy, oraz sektor 

prywatny, byli świadomi zagrożeń 

związanych z cyberprzestępczością, a także 

do promowania korzystania ze środków 

ochrony, takich jak szyfrowanie; 

 

Poprawka  7 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. uważa, że zacieśniona współpraca z 

usługodawcami jest kluczowym 

czynnikiem służącym przyspieszeniu i 

usprawnieniu wzajemnej pomocy prawnej i 

procedur wzajemnego uznawania; 

16. uważa, że zacieśniona współpraca 

między właściwymi organami a 
usługodawcami jest kluczowym 

czynnikiem służącym przyspieszeniu i 

usprawnieniu wzajemnej pomocy prawnej i 

procedur wzajemnego uznawania; 

  

Poprawka  8 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. uważa, że UE i organy krajowe 

powinny być uprawnione do 

przyjmowania środków tymczasowych 

pozwalających zapobiec ryzyku 

wyrządzenia poważnych i 

nieodwracalnych szkód konsumentom, w 

szczególności środków polegających na 

zawieszeniu strony internetowej, domeny 

lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub 

konta, pod warunkiem poszanowania 

praw podstawowych obywateli UE, zasad 

dotyczących ochrony danych i prawa 

krajowego; 

 

Poprawka  9 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 
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Projekt rezolucji Poprawka 

17. uważa, że niepotrzebna 

biurokracja nie powinna wstrzymywać 

innowacji twórców oprogramowania i 

producentów sprzętu komputerowego; 

zachęca sektor prywatny do wdrażania 

dobrowolnych środków mających na celu 

zwiększenie zaufania do bezpieczeństwa 

oprogramowania i urządzeń, takich jak 

znak zaufania IoT; 

17. uważa, że w interesie twórców 

innowacyjnego programowania i 

producentów sprzętu komputerowego leży 

inwestowanie w rozwiązania mające na 

celu przeciwdziałanie cyberprzestępczości; 

zachęca w związku z tym sektor prywatny 

do wdrażania dobrowolnych środków, np. 

norm, mających na celu zwiększenie 

zaufania do bezpieczeństwa 

oprogramowania i urządzeń, takich jak 

znak zaufania IoT, opracowanych na 

podstawie stosownych przepisów 

unijnych, takich jak dyrektywa w sprawie 

bezpieczeństwa sieci i informacji; 

 

Poprawka  10 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję do przedstawienia 

środków ustawodawczych określających 

jasne definicje i minimalne sankcje za 

rozpowszechnianie fałszywych 

wiadomości i nawoływanie do nienawiści 

w internecie, związane z tym obowiązki 

dostawców usług internetowych oraz 

sankcje w przypadku nieprzestrzegania 

tych postanowień; 

skreśla się 

 

Poprawka  11 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do zbadania 

prawnych możliwości poprawy 

odpowiedzialności usługodawców i 

nałożenia obowiązku udzielenia 

odpowiedzi na wnioski zagranicznych 

organów ścigania UE; 

19. wzywa Komisję do zbadania 

możliwości poprawy odpowiedzialności 

usługodawców i pośredników oraz 

prawnej możliwości nałożenia obowiązku 

udzielenia odpowiedzi na wnioski 

zagranicznych organów ścigania UE, z 

uwzględnieniem zasady 
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proporcjonalności, aby uniknąć 

wdrażania środków, które mogą 

ograniczać lub czynić mniej atrakcyjnym 

korzystanie ze swobody przedsiębiorczości 

i swobody świadczenia usług;  

 

Poprawka  12 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. uważa, że potrzebne są wytyczne ze 

strony Komisji na temat wdrażania ram 

odpowiedzialności pośredników, aby 

umożliwić platformom internetowym 

wywiązywanie się z ich obowiązków i 

odpowiedzialności, zwiększyć pewność 

prawa i wzmocnić zaufanie 

użytkowników; wzywa Komisję do 

podjęcia dalszych działań w tym celu i 

przypomina, że w dyrektywie o handlu 

elektronicznym zwalnia się pośredników z 

odpowiedzialności za treść tylko wówczas 

gdy odgrywają oni neutralną lub bierną 

rolę w odniesieniu do przesyłanych lub 

udostępnianych treści, ale w przypadku 

gdy pośrednicy posiadają rzeczywistą 

wiedzę o naruszeniu lub nielegalnej 

działalności lub informacji, nakłada się 

na nich również wymóg szybkiego 

działania w celu usunięcia lub 

zablokowania dostępu do treści; 

 

Poprawka  13 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa państwa członkowskie do 

nałożenia na dostawców usług 

internetowych takich samych obowiązków 

w zakresie szyfrowania jak obowiązki, 

które mają zastosowanie do dostawców 

tradycyjnych usług telekomunikacyjnych; 

skreśla się 



 

PE606.009v02-00 8/10 AD\1128136PL.docx 

PL 

 

Poprawka  14 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że nielegalne treści w 

internecie powinny być bezzwłocznie 

usuwane; z zadowoleniem przyjmuje w 

tym kontekście postępy poczynione w 

zakresie blokowania i usuwania 

nielegalnych treści w internecie, ale 

podkreśla potrzebę większego 

zaangażowania ze strony dostawców usług 

platformy na rzecz szybkiego i 

skutecznego reagowania; 

21. uważa, że kwestie związane z 

nielegalnymi treściami w internecie 

muszą być skutecznie zwalczane, w tym 

poprzez ograniczenie dostępu do treści 

online w internecie lub za pośrednictwem 

procedur usuwania; z zadowoleniem 

przyjmuje w tym kontekście postępy 

poczynione w zakresie blokowania i 

usuwania nielegalnych treści w internecie, 

ale podkreśla potrzebę większego 

zaangażowania ze strony właściwych 

organów i dostawców usług cyfrowych na 

rzecz szybkiego i skutecznego reagowania; 

 

Poprawka  15 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. wzywa do stosowania podejścia 

polegającego na podążaniu śladem 

pieniądza, o którym jest mowa w jego 

rezolucji z dnia 9 czerwca 2015 r. w 

sprawie dążenia do odnowy konsensusu w 

sprawie egzekwowania praw własności 

intelektualnej: plan działania UE1, w 

oparciu o ramy regulacyjne określone w 

dyrektywie w sprawie handlu 

elektronicznego oraz dyrektywie w 

sprawie egzekwowania praw własności 

intelektualnej; 

 

1 Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 25. 

 

Poprawka  16 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 21b. podkreśla, że zgodnie ze 

stwierdzeniem zawartym w jego rezolucji z 

dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie aktu o 

jednolitym rynku cyfrowym1 ograniczona 

odpowiedzialność pośredników ma istotne 

znaczenie dla ochrony otwartości 

internetu, praw podstawowych, pewności 

prawa i innowacyjności; przyjmuje z 

zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 

zapewnienia wytycznych w celu 

wspierania platform internetowych w 

przestrzeganiu wymogów dyrektywy w 

sprawie handlu elektronicznego; wzywa 

Komisję do podjęcia dalszych kroków w 

tym kierunku, i przypomina, że platformy 

nieodgrywające roli neutralnej zgodnie z 

definicją w dyrektywie o handlu 

elektronicznym nie mogą domagać się 

zwolnienia z odpowiedzialności; 

 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0009. 

 

 



 

PE606.009v02-00 10/10 AD\1128136PL.docx 

PL 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 8.6.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

0 

0 

0 

 
 


